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RESUMO 

Introdução: As doenças cardiovasculares alcançam o topo lista de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo. Dentre elas, as doenças arteriais obstrutivas 

periféricas oferecem importante limitação nas atividades funcionais do paciente e 

elevado risco cardiovascular. Os exercícios físicos influenciam positivamente o 

tratamento da doença arterial obstrutiva periférica, contudo, esses efeitos 

necessitam serem mais bem elucidados. Métodos: O presente estudo buscou 

realizar uma revisão bibliográfica de 10 anos (2004 a 2014), na base de dados da 

PUBMED sobre a influência do exercício físico na doença arterial obstrutiva 

periférica e no índice tornozelo-braquial. Resultados Esperados: Demonstrar 

por meio de ensaios clínicos o efeito do exercício físico (aeróbico e resistido) na 

doença arterial obstrutiva periférica.  

 

INTRODUÇÃO 

A incidência de eventos cardiovasculares vem crescendo em todo mundo com 

o passar dos anos, tal fato decorre pela latência de fatores de riscos como 

sedentarismo, tabagismo, etilismo, stress, fatores genéticos, alimentação baseada 

em carboidratos e lipídios, todos favorecendo o surgimento de hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, dislipidemia e síndrome metabólica [1]. No Brasil, em 2008, as 

doenças cardiovasculares (DCV) foram responsáveis por 30% dos óbitos [2]. Nos 

Estados Unidos, em 2010, esse índice é ainda mais expressivo, acomete cerca de 

74 milhões de norte-americanos [3]. 

Dentre as DCV, a doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) apresenta 

elevado grau de morbidade ao ser humano, ela caracteriza-se pela redução gradual 

do fluxo sanguíneo no membro inferior resultando em limitações funcionais 

importantes [4]. A prevalência da doença arterial periférica aumenta 

significativamente com o avanço da idade (faixa etária de 60 à 90 anos). No Brasil 

estima-se que 10,5% da população tem idade igual ou superior a 60 anos. Nos 

Estados Unidos a DAOP acomete cerca de 12 milhões de pessoas [5] de ambos os 

sexos. Além disso, devido à apresentação da doença gerar repercussões em um 

momento tardio de sua evolução, a prevalência da DOAP pode ser duplicadamente 

estimada, devido ao fato dos portadores da doença serem assintomáticos [6].  



Desta forma, medidas de intervenção cada vez mais precoce tornam-se 

necessárias a fim de minimizar efeitos deletérios nos indivíduos acometidos. A 

detecção precoce da formação da placa aterosclerótica pode oferecer ótimo 

prognóstico na terapêutica cardiológica. O índice de tornozelo braquial (ITB) constitui 

um método simples e não invasivo para screening precoce da DOAP por detectar 

distúrbios de fluxo no leito arterial [7]. O ITB se vale da diferença entre a maior 

pressão arterial sistólica medida nos membros inferiores (artéria tibial posterior e 

pediosa bilateralmente) e membros superiores (artéria braquial) com o indivíduo em 

decúbito dorsal [8]. 

A prática regular de exercícios físicos é um fator extremamente importante no 

combate e profilaxia da doença arterial obstrutivas nos membros inferiores. Em 

geral, o exercício físico aeróbico (intensidade leve a moderado) é o mais 

recomendado, por oferecer grandes benefícios aos portadores de DAOP, 

melhorando o fluxo sanguíneo por colateralização e influenciando positivamente a 

regressão ou estadiamento do processo aterosclerótico [9], consequentemente, a 

qualidade de vida do paciente.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo é demonstrar a influência do exercício físico aeróbico e resistido da 

doença arterial obstrutiva periférica e no índice tornozelo- braquial.  

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho buscou realizar uma revisão de 10 anos (2004 a 2014) na 

base de dados da US National Library of Medicine National Institutesof Health – 

PUBMED sobre a influência do exercício físico na doença arterial obstrutiva 

periférica e no índice tornozelo braquial. Para o levantamento dos dados, foram 

utilizados o cruzamento dos termos (do inglês): peripheral artery obstructive disease 

and ankle brachial index, peripheral artery disease and aerobice and resistence 

exercise.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Determinar por meio de ensaios clínicos o efeito do exercício físico aeróbico e 

resistido na doença arterial obstrutiva periférica. 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/


Avaliar a correlação entre o exercício físico terapêutico (aeróbico e resistido) e 

o comportamento do índice tornozelo braquial – ITB.  
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